Mechelse zaterdagmarkt duurt hele dag

Vanaf zaterdag 23 mei gaat de Mechelse zaterdagmarkt opnieuw door. Omdat er voor de veiligheid maximaal 50 kramen
toegelaten zijn, verloopt de markt nu gespreid over de hele dag.
Op woensdag 13 mei besliste de Nationale Veiligheidsraad dat markten na 18 mei opnieuw mogen doorgaan. Aan dit
besluit zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld.
Zo mogen er maximaal 50 kramen opgesteld worden. Om de 109 vaste Mechelse marktkramers en hun klanten niet
teleur te stellen, zal de Mechelse zaterdagmarkt vanaf 23 mei daarom gespreid over de volledige dag plaatsvinden.

(/zaterdagmarkt-kramen-voormiddag)
Voormiddag
Concreet wil dit zeggen dat je tussen 7 en 12u de voedselkramen en
kramen met bederfbare producten, zoals snijbloemen, kan terugvinden op
de markt.
Opgelet: eten en drinken mogen niet worden geconsumeerd op de markt
zelf.
Om 12u maken deze kramen plaats voor de volgende.
Bekijk het plan van de markt (/zaterdagmarkt-kramen-voormiddag)

(/zaterdagmarkt-kramen-namiddag)

Namiddag
Van 14 tot 17.30u is het de beurt aan de kramen met niet-bederfbare
producten: lederwaren, beddengoed, kleding ...
Bekijk het plan van de markt (/zaterdagmarkt-kramen-namiddag)

Algemene richtlijnen
Naast deze regeling gelden volgende algemene maatregelen:
Respecteer de regels van social distancing. Hou steeds 1.5 meter afstand.
Er geldt een maximum aantal bezoekers. Er wordt een bezoeker toegelaten per 1.5 lopende meter aan het kraam.
Elke marktkramer draagt verplicht een mondmasker. Voor bezoekers van de markt is dit eveneens aanbevolen.
Er geldt éénrichtingsverkeer op de markt, met afzonderlijke in- en uitgangen.
Aan de in- en uitgang van de markt worden de nodige middelen voor handhygiëne voorzien. Ook de marktkramers
zorgen voor handgel.
Winkel alleen. (Uitzondering: een volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die

nood heeft aan begeleiding, vergezelt.)
Hou je bezoek kort. Blijf niet langer dan gewoonlijk of dan nodig. Eten of drinken mag je niet consumeren op de
markt zelf.
Naast de zaterdagmarkt, gaat in Mechelen ook de kleinhandelsmarkt door aan de Centjesmuur. Die heeft plaats op
maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 13u. Ook hier gelden een aantal voorzorgsmaatregelen
(https://shoppenin.mechelen.be/kleinhandelsmarkt).
OPGELET: Door de heropening van de Mechelse zaterdagmarkt wijzigt op zaterdag de route van de centrumpendel.
Frederik de Merodestraat afgesloten
Halte ijzerenleen
Centrumpendel: Station - Zandpoortvest - Nekkerspoel - Veemarkt (lijn 1)

Zo ging het eraan toe op zaterdag 23 mei

Opgelet: deze video is van 23 mei 2020. Nadien werd deze eerste marktdag geëvalueerd. Mogelijk zijn enkele details in de video bij
volgende edities aangepast. De juiste details lees je steeds in de tekst hierboven.
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